
Dagsorden til styrelsesmødet den 21.1.2019 kl. 9.00-11.00 

 
 

Tidspunk
t 

Punkter Ansvarli
g 

Form 

 1. Godkendelse af dagsorden.   Godkendt 

 2. Godkendelse af referat.  Godkendt 

 3. Opfølgning på 

igangværende 
opgaver/beslutninger. 

Lone 

 

Ikke behandlet 

 4. Kredskontoret. 
4.a Generalforsamling. 

4.b Deltagelse i LO mødet den 

4. marts. 
4.c Indkøb af bogen: Deltager 

effekten til alle 
styrelsesmedlemmer. 

4.d Hovedstyrelsesplaner for ” 
er vi som organisation gearet 

til fremtiden?) 

Lone 4. Intet til referat 
4a. Fie og Thomas 

orienterede. 

4b.Nikolas, Lone og 
Pia deltager 

4c ”Deltagereffekten” 
er indkøbt til 

styrelsesmedlemmern
e 

4d. intet til referat. 
 

 5. TR arbejdet. 
5.a TR/TR supp. valg jvf. §11.  

Valg af kontaktpersoner for 

ledige § 11b.  

Lone 5.evt. emner på 
dagsorden for mini-TR 

møder. Hvordan virker 

vores kommunikation  
TR oplevelse. 

Minoritets TR møder 
kan overvejes. 

 6. Arbejdsmiljø. 
6.a Forslag til temamøder for 

AMR i forbindelse med 
”Arbejdsmiljørepræsentantåre

t 2019” et på Langelang i 

forbindelse med den nye MED 
aftale: ”AMR og det 

strategiske 
arbejdsmiljøarbejde” samt et i 

Svendborg/Ærø om ”AMR og 
konflikter”  

Se kredsudsendelse 002/2019 

Pia  
Ikke behandlet 

 7. MED arbejdet. Lone Ikke behandlet 

 8. Skolepolitisk arbejde. Allan Ikke behandlet 

 9. Særlige medlemsgrupper. Allan Ikke behandlet 

 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle 

Pia, Lone, 
Allan 

Ikke behandlet 
 



områder.  

Kursusforum. Thomas er 

udtrådt. Lone deltager i 
Kursusforum Fyn. 

 

Ikke behandlet 

 11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
Svendborg 

Langeland 
Ærø  

Lone Ikke bahandlet 

 12. Kommunikation. 

Forslaget fra Nikolas 

Lone  

Ikke behandlet 

 13. Regnskab og budget. 

13.a  
§ 13. Kredsen kan yde støtte til 

organisationer, der yder en indsats af 

humanitær karakter til støtte for 

lærere eller børn, der på grund af 

krig, forfølgelse eller lignende har 

særlige vanskeligheder. 

Kredsstyrelsen fastlægger nærmere 

retningslinjer. Beløbsstørrelsen 

fastlægges i budgettet. 

13.b Medlemstilbud. Afkast fra 
investeringer. 

§ 2 Kredsens formål er at varetage 

medlemmernes tjenstlige, 

økonomiske og pædagogiske 

interesser og at styrke 

sammenholdet mellem 

medlemmerne. 

 
13.c Forslag til budget 2019. 

Drøftelse af de forskellige 
kontoer. 

Pia 

Nnio/loc 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Lone 

 

Ikke behandlet 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ikke behandlet 
 

 
 

 
 

 
Ikke behandlet 

 

 11. Punkter til næste møde.  Ikke behandlet 

 13. Eventuelt.  Der blev fremsat 
ønske om mere 

synlighed i forhold til 
afskedigelser i 

Svendborg 

 
 
 



 
 
 
 


